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GIẤY MỜI 
 

 

Để có cơ sở xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị định số 

35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng 

đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trân trọng kính mời: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý, phòng Kế hoạch tổng hợp, phòng Quản lý 

Hạ tầng, Trung tâm quản lý cửa khẩu Hữu Nghị - Bảo Lâm; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo công ty TNHH Xuân Cương. 

2. Nội dung: Xem xét hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty 

TNHH Xuân Cương đối với khu đất 46.520,6 m
2 

thực hiện dự án: “Bến xe, trạm 

trung chuyển hành khách-hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập 

khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc. 

3. Thời gian:  Vào hồi 14 giờ 00, ngày 14/01/2018 (Thứ hai ) 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Văn phòng Ban Quản lý KKT cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn (số 07, đường Lý Thái Tổ, TP Lạng Sơn). 

 * Để buổi làm việc đạt kết quả, Ban quản lý đề nghị: 

- Công ty TNHH Xuân Cương chuẩn bị Báo cáo quá trình các hạng mục 

đầu tư thực hiện trên khu đất 46.520,6 m
2
 tại Quyết định 1327/QĐ-UBND ngày 

16/7/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cho ý kiến cụ thể đối với trường hợp đầu tư xây 

dựng các hạng mục của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

8381073358 thay đổi lần thứ 01 ngày 23/6/2017 được thực hiện trên khu đất 

46.520,6 m
2
 tại Quyết định 1327/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh 



Lạng Sơn thuộc trường hợp đầu tư xây dựng Cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất 

kinh doanh hay thuộc trường hợp đầu tư xây dựng mới.  

Ban Quản lý kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên./. 

 
 

Nơi nhận:                                                              
- Thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, QLHT.                                                 
                                 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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